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 0 رولا كل
 1ع قلْطُي يتلا تانا

 اًييظَع ًالَكْيَمَو ةَمجْمِج اهل
 ةيرقف تاناوح كانه 5

 . ةيامَربلا

 ٍتارَشَحلآ لك - ُماظِع اهب سيل يتلآ يأ -
 ِداَرَجَو «٠ (ٍراحّملاو

 سارت ا مكارم

 رق
 ىواملا دادعإ

 كَعِلْطُي ل ومو . كلذ يف َكَُدِعاسُي باتكلا اذهو . اهل بيا
 هذه نم ريثكلا فاشتكأ َكنِكْمُي !ذِإ

 . اهل َكِيَظَحالُمِب ءايشألا
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 ةيدوعلا ٌةَرَحل

 ٍةَسارِدل سِراَدَملا يف ًةَداع اهي ىَنْمُي ُةّيوصَعلا وأ ُةيدوُعلا تارشحلأ

 ِةَح ب تاَرْشَح م ٍتاَرَشَحلأ
 م رزه ٍضْمَب ىلع لّصْحَت انأ الواح دنهل

 مرق كانسُأ ٍضْوَح يف وأ ربك نابَطْرَم يف ةيِدوُعلا
 ىلع شي يعد ء(مس ١ اهو ليكتت الع

 قرو) ناو قر نم نطق هن اوت ءامجأ يف ةلِطَسُم ريك حيف
َ 1 

 يف ٍبوُقُم ةَدِع كِلذ َدَْب بُقثتَو « ةبقارم

 عل ا ل
 نا مس يك رطل تسلا روهشلا

 مانام ىلإ نك 0 0

 لك تو مك د فوق
 ةيذحا بلع وا قودنص

 هع
 نافولسلا َنِم ءاطغب

 اع
 اضع ماقطلا عب
 ءام ِنابَطْرَم يف



 0 ا ع 0 ا 0 راكم فلس ال نيكو

 ةرداخ وأ ءارالع 1 1 01
0 

 نع ضنبلا سقفيو . نوألا ضنا الم اًيدص ضي زر ملأ
1 

 9 قناَرش َلخاد ٍتارواخ ىلإ 0 مل تاني

 :قةبابذلا ىلإ ةرِداَكلا لوتت : ذ

 ندمت أل كلذلو رز شيعت

 . موت اذه ني ايرث ينآ ورتتللا صنت يف قيس اج ادن تجي اذإ
4 

 اًضْيَأ ٍتاّرْمَحلا ًََض



 شا 0 (ثْعلاو شارفلا تاناقري)

 مسا ل ىلإ ُةئدَخَأف ا تفداص ام تف ٍق

 يه ميِراسألاف لما ملا .عورمألا ٍروطَت فار ٠

 1 ا ا و ٍشاَرفلأ "تاناقري

 هَق ةَكيَه ىلع ٌريِغَص َقوُدْنُص ورمل ناك
1 

 تولع وأ ريك ةروُاق نإ اه ءالآ يف

 00 اًِداَقَت طيرش

 تر

 اذإ َكِلَذِلو « هي لك ىلع ليج الهم ؛ الع يف يتاقتنا عورسألاو

 اذ « ةرداخ ىلإ َلَوَحَتَت نأ رق عض ر عيراسألا 'ضْمَب نقد

 ني وأ بمحل ني ةعطِق َْض َكِلذَكو ءٍبْطَإلا بارت نم ةَفبطِب صقل
 يت عاونألا َدَحُل عوزسألا نوُكَي دمك قبلا لخاد ِرَجّشآ (شَي) ءاحل

 سقف امدئعو تارت ني هشيم 'بقار
 0 ا

 عيبرلا ىتح ْثْدْحَي ال ْدَقَو ١ نيعوُبسأ وأ اًعوُبسأ

 .ةدنع اهتذجو يذلا رجشلا برك اهكرئاواهزجح تلواح ام" اذإ |اهتنحأ

1 

 تفتر زل
 ( ءاَضِيلا ةّسارقل

 ةئعتعلا طل وز يب



0 

 اهنذن نشل تار ني ريك نفاد «ةمباَلأ ةحْفَص ينك كو

 مَ ا كلا دع

 ها 0
 هر

 ةحبَجألا أَم 60

 نس اهلاكشأ يي ل ةَداع ةّنعلا اقري
+ 

 00 ةكماكلا تانئاكلا يف ْحَضْوَأ

 تاذ ٌةّشا

 نكلا حب اهحينأ انآ ل 2

 راخلا عاف 1 رقت تا



 هلا ع ع
 كا ل م

 ٍةَبلع يف اهْعْضَو َكُتِكْمُيو . نت

 برا نم نيتعطَق نيب ضيعلا ُهنكدم (نذ الا ا

 "ثانإ تَدجُو اذإو « ٍةَيسانُم ٍةَبْلَع يف ِهْجَوِل اًهْجَو

 ه2 1
 نر وه اًمِمو

 لاغإل راطإلا ينكر
 / م

 ٍتارَشَحْلا راغص يف ةداع ُهُدِجَت يذلآ نيِتوُربلا ضْعَب ىلإ ُلَّْنل جاَحَنو
2 

 ْنِم اهب َقِلَع امم ُلْمَنلَ هما يرسم كتان دور < تاناقرلاو



 ٌةّيعاتجألا ْتاَرَسَحلَأ

 د م
 1 يتاب نم امنت رخأ لئكل كي

20 
 كاملا ام .“ع يطا اهتكس ةلاذ داك زل

 .هيف ترفتسا يه ام اذإ اهّنَكَس

 اهْنَع ريثكلا َُفرَْم كدكُيو با واحب هيام بح ل ضيعت



 هجسنت

 د ماما يا ةعاوو و 000 5
 يف ةَفلْخُملا اهعاونا ُرَدَقُتو . تاّينوُبكْنَعلا ةفئاط ىلإ ْت

 ١ ا 3 3 4
 اهَجْيِسَن ْعَنْضَتَق شئاشحلا ْبِكانَع اّمأ « اًيرئاد ١

 .رنلت لكخ ىلع أ



 ا ّ
 ٍبكانَعلا نَع ديزملا

00 
 د يا

0 
 الكو .رخخا عون ي

 .ر هَ هاف نع 4

 رت نكمي هنا ولو ةَيِرَت

 جنتي امم اهل يي هنأ لصف ف ظَقْحُت يذل ُصَققآربك

 تلئأل . توئكتملا ماطإل (ٍطْب را ةداديب بو بَل دوو يرو
 َلَضْأ اًضقَق دياشُم ٍةَروُصلا يفو .جيسنا فيم .ءاطِلا مقر

 "بوُقُت ءاطغلا ينو , قِصال طيرشو فاشل

 لاو اذإ

030 2 
 .ةروصلا ةساردب هِعنص

 و تارَطَق
 0 ةمحلا ل ةعمد عفر

 صفقلا لَحَدَتِل رثنا .

 ما ءم
 .اهجيرت ٍطوُيْخ ىَلَع ًاطوُبهو ًادوعص



 (يضْألا ُةَدوُد) ُنوُطْرْخلَ
 08 ها ل

 يف صوُقتو ىو اَهتبقار مث رخَت تْنأو ٍةَدْوُد ىلع امْؤَب تاع لَه

 أ رماعّطلاب بارت اذه اهُدُمَبَسَو

 . اهِروُحُج ٍتاحشف اهب ّدْسَتِل اهُبَحْسَت َناديّدلا نأ

 ُ .اهني ريك ميل ل هلا م

 سأل مية ةَعضب ا 0 . هلأ نع اًيئاق

 اك (يضْرَأ ُةدوُذ) نوُطرُع



 ثلا تااوبح ْنَع ديم
 ا لاكلا ىلع نانا

 دم اهنأل ضي ' 2 7

 ا
01 110 

 لجرألا نم ناجْوز اهب

 ا 0 للم ِرَجّشلأ قَرَو نِم ع 3 عضق ٠ 0 ناديتلا

 . فانا ءاوهلأ يف ًاليوَط

58 



 2> ص

 اهل م 0 .ةيْطَ ٍقوُدنصلَأ 3 دل 0 كر لوْطأ اح َنَمصَتِلَو

 يف عِقاَوَقلا ضب َفْوَسَه ًةمئالُم فوُرَلا تئاكام اذإو ٠ را مامّط

 شل



 ٍةَعرسب هْرمْعاَف ٠ هّتراحَم "نم _جوُرُخلا

 دا

 ماد
 رست يهو _عقاوقلا ةبقارم

 بلا ةَميِدَحلا مَْوَق اهّرهشأ عقاوقلا نِم .عاونأ ةَدِع َكِلانُم لم 2س ع 2 له
 .راحبلاو ِكَربلأ هايم يف ُشيِعَت عاونا عقاوقلا نيو . مْجَحلا

>32 

 و يموع موفي م
 يي

 َتزطَنَو جاَجَ حول َقْوَف َُتْعْصَو اذإ الإ :



 ىكرم ذادغإ لوشلا

 اذه اعز سنا ١

 عوقألا نم ِدَعلأ

 ِنْئادللآ ف ةعوضملاا

 ُلَضْفأركألا ْمْجَحْلاو . ةّيجاج

 رس 1و لالا
 نوكي نا ىلع صرحا .(اولَمَم ضوحلا كيرحَت بعصيو نزولا ليِقث ا ع 0 0 ل ل ا لب م ا
 ني وَدَعَو لب هضْ شرفا وباتضألا يشي فاك رف اًَرعُم ضو

 ع ناكألا ٍدَحَأ ين يف عون مْحَحل 0 ْعَضَو

 0 ىّرخأ تالا عقوق

 ياما
 .هبف تاناوّيَحلا ّعَضَت
002 

 هناا : 3

 ١َرَسَمَامَه(

 بص :ضوتنلا مدن
 نم ةَحْفَص َنكَع ءالأ

 ىّرقملا قولا



 ريكو عوافَضو لام ىلع شت
 . (ةهامتلا» يئالآ ىَبَملآ يف اهْمضَو

 اًمُّْط ْمَدْحَتسُت يتلآ سواكلا هب

7 2 - 17 

 يف مقاوَقلا َءِديَصَت ءانثا ينو
 ٍةَريِغَّصلا تاقوُلُخَملا نم

4 
1 

 نكميو . لجرالاو سارلا الإ اهْنِم رهظَي ال

 : ١ لوادجلاو ٍدَربلَأ عاق يف ْفَحْرَت يهو اهُدّيَصَت

 ل ل
 ْنَع تافوُلْحَملا هذه تبت ال ةداعو .ةّيئام ٍةْشْع عَ

 ينل ةئالا بك اعلا رح ىلع رف طوطخم نوكت دقو .
 ل

 ىّبرم يف ةلوهسب اهتببرَت نكميو .اهرك

 1 هيل دب

 :ريِغَص ٍتااقولْخَم ىَرَ دق
 َتْحَن اهّصَحْفَت نأ لواح . ءاملا ثيغارب ْنِم نوكَت ام اًيلاغو - هيف َقَرَمَت | 0 + او ع 9 عءيط د

 ٍةَدِع َةّيَوْر كَل حيتيس ل يملا نإ 0 م وأ ٍةربكملا َةَسَدَعْل

 يف ءايخألا ةسارو عاني ا ا ءايشأ

 ٍسْرّدلا نم ٍديَمِهَتساَمَح ٌريِثيو همايهأ يِعْرتسَي ام ًامئاد اهيف دِجَبَس كربلا
7 



55 
 اهُصْيِماَعَدَو وافضل

 را ل ل ا ليك يف اهَضوُيب عدفضلا ْعَضَت

 يف ةّداع ُدَجوُي يذلأ « .دافضلا ضب ىلع ترتَعو ٌظَحلا كَدَعاس اذإو
 ةَرْشَع يتلا ىلاوَح ُهّْنِم َدُحَف ءٍرْوَملأ ةليلَقلا و ريم ٠ -

 ١ ضويبلاف . هتعببَط ىَلَع ْسِقْفَ
0 

 رم

 وأ تناقل وأ ناديٌدلاب ومش مَآ فل ىَذََتت .رئاغ ءام ءاعوي ىَترَمْلأ
2 1 

 .مألا يف ٌماعّطلَأ مفر دقو «يتارشحلا



 ه2 .. ظبصه ةعاعإ لا ا 2
 اهّنإ يأ م تاناويَح اهلك ءالأ ُلِداَمَسَو ٠ مجالعلاو ع

 ةصلك اهلك ا ةسايلا ىلع ارجو ءالأ يف اهتاّيَح نم اتْرَج 500
 01 ناك لإ الردم رزطت اذهو ترف قف 0000

 ْلْصقب دن . ل 00
 . حوطنم فرخ ٍصيِصَأ لخاد ٍبْطَر ٍنْكُر يف وأ ةراججلا تحت ءافيحألا م

555---- 
 ِا ٌةَداع الأ 0 الق (ِلَدْئَمَس عمج) ءالك لِداَمَس يآ

 ٠ عيساو يئام ساط ىلإ 1 جاَتْحَتَو .رئاكُتلا ىَلَع اير

 را
 عَدفضلأ شيعي ٠ ا طر ,عتملا دل

 عُضو هل يك 0 ََّ :وْخّرلأ قاتلا نبط يف ءاَنّشلَ

 يلا

 ١ تاناويحلا ودهو
00 
 0 در 0 عدفضلا رظنمل شهدت وري ال نين اا

 " ْعدْفْضلا كيْسبو ٠ ُبابذلَا وه هيداعلا حفص
 دع ُهْنَع ُدْعْبت ذَق تارَشَح ٍطاقتلأل ٍةَعْْب ُهقلطُي يذلا ٠ جرت 6 . معا هد

 ف لا ا

 معارو نر لكس 0

 ناني الرو غلاب ٍلَدْنَمَس عم 2 يأ ني
 ةضيماعدو هَضِئَيَو رمال ءالأا لَدْيمَس



 راغّصا ِكَمَّسلأ َنِم) ٍةَكْرَش وبأو ملأ

 7 عين
 نِكل . قلطلا يف (ةيام ىو اهيل اكمل دحوَ

 ٍكَمّسلأ .عاونأ لك مجاب ٍةَكْوَش يبأ وت ّانأل نعول َنْبي عمت ال
 . ىرخألا

 ل ير ملا رمل
 لا كرا اريبك احول مد

 1 . كِل 0 م ١ رم نع م6 ع

 انيك ادّيَج اهب عا اذ : ل 0 .ريغَص
 ٍِي خال 0 0 ام

 0 هال اك م ريكلا لإ جاتحَت ةَدْيَجلا

 دول



 ْىفاَدلَأ م تاذو درابلا رد تاذ

 باَسْيَت يهف «٠ 1 0 ا

 را 550 | هلْرَحَتَت .

 راح 31 ائيَِي اهريَس هيجْوَت يف اهّدِعاسُت هله ٠

 هال ُةَكَمَسلا ُدْعأَت

 َلْوَط (اهيق) ابيب
 تقول

 .ذِفاََقلاو لْقَحلا ناريفك «ْئفاَدلآ مّدلآ تاوَّذ
1 ُ 

 اف هيوم ةيعْوألا



 ٍفِحاوّزلا ةَلِبِصَف ىلإ ء بعل يعافأو فِحالّسلا يِمتَ

 . ءانَع ريثك َنْوُذ ِنْيَعوتل

 ا َنِم ة اك تاك لإ 0 اك

 0 1 عم 0 5-2 ناك 0 َقوُدْئّصلأ كر



 , بيِضَقلاك ةَيوَيسُم ّدَتمَت وأ كدعاس ندا نأ من رم ف كرم نه

 1 0 0 را (8( - 0
 ماس يعافألا ا لواحُت لو 0 0:

 ٍةَعرسب ريل اهرودقَميو ءَرَخآ يسوع هع

 1 ْنِم َةَميِتَحلا يف اهّنكلو اهرهظَم يف ىتفألا هن هش اياَظَعلا ضَْبو

 . سمسا ٍةمِئأِب معثت روخضلا ىلع ا ل اكو نات

 ليل ماّأل اهب ظِفتحَف يلاحّسلأ هذه ىدْحِإ ىَلَع َتْرَثَع اذإو
 مرق اذإ َناوّيَحلأ اذه نأ ٍفْيرطلا نيو .ِهْيف اهتدَّجو يذلأ ناكلأ ىلإ اهّدُر

 ليل تبني تول متو . مضخسأ ءاهلإل ىَرتَي

+: 

3-5 

 ا
 لْيَذ فرط كرات اًبراه ينوي

 .ٌديِدَج فرط

 ءايحأ ْنَع ُسِقْفَي .ءاطفلا ّيِدِْج اًريِدتسُم

44 

 مان لّصلأ أر
 (سأرأ َقْوَف 04 ةَمالَع ظحال)



3 

 ذنب صف ْلَمَع َكُنِكْيَم « َةراجّنل ٍةاَوْه نم
 تس نيا ل لا َكِئَدَعاُمِل ربك صْخَشب

 . نييناحلا ىَلَع هي سل ل سس رس
 ًابجيو . لئام طنب وأ لب هل هم ار ةقاضإ نكي 3 قامو / 1ك عالاوا 7 ل

 لدفقلا ضرأ تطع اذان ٠ اهتم رالف /

 نك .ويقطتب ءاتطألا ىلع تبظاوَو معا 0
 0 ٍضاَمقل ا ه0 الا هييتف ردشلا اذ هس م م

 عام ٍدِرْم 0 0 ءاذغلاو ءالأ ىلإ ٍصَمَشلا يف ٌناريفلا

 ريعشلاو ٍروُذُبل ىَلَع ىّدقتت يهو ٠ ةَروُصلا يف ةَئيبملا ةقيِرطلاب
 ...خأإ لاو بيزا

01 7 
 صفق يفاهياثأو را رولا

 لهل ها

 نارثف صَمَق
 3 (يكليم "كبس وأ) "بوُقُ 51 3 2 ها ك0 ع ٍةّجاجُر هاو وُذ



 « بالكلاو , ٍطَطِقلَاك تانوُبلا نِ "يه ٍةلَلدُملا
 . اهرْيَغَو

 اهيلاغو 1 ما امدح يكل الرحيم كا

 هثدالو َنيِحَت ىّنَح م

 دج نوكتا ا ايلاغ ١
 58 0 عر دإ ج

0 507 
 0 00 دعا 0 كلو: 3 را ةقفاد ها

 اع نم شيعت الك ارفف إو ع ا
 ان اغا را لاح هيما ١

 وكت نأ كَم ٍةَرْعَع لإ ماوعأ 5

 اهي 0 يق وما وله ا اهب
7 
0 

2 

 ىطْنُم (اهيظنُم يف) ٍتانوُب

 وَ وأ شاب



 ؟كِتاناوّيَح ْنَع ُهُققرْعَم َكُنِكْمُي يذلا اه

 ايَح ْنَع هظجالث ام ّلُك َتْنوَد اذإ

 ٍةوْطُحَك ليال وز هديت نق ؟ اهاعرَت يتلا تاناوّيَحلا ِنَع لَجَسُ اذام 10 2

 ؟َومُلا ءانثأ يف - ِمْجَحْل

 «ةلعافابما نكي رخآ ءيش يأ ةلاخ لَه ؟ٍَسْوَص يأ ُريْضُب لَه
 ني ةعومجم يف كبار اف روق وأ زل ديجُت تنك اذإو

 ارغوُوفلأ وصل وأ - ٍموُسُرلأ

 هك ام مق كلردُيس كن دب الق لع اَمهَم
 نأ "> ىلإ زَلَو فّعتَتسو . تانئاكلا ِرَكْضَأ ةَظَحالُمب
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 ِرْيغَت فالخب - ريِغَتي

 ا 2 9
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 مادؤتس ءاسْفن



 (ثعلآو ٍشاّرفلا تاناقْري) ميِراسألا

 ءالأ ُلِداَسَو :ٌمجالَعلاو ٠ وافضل
5 
 نم) كوش وبأو ملل
 ١ مّدلأ تاذو ٍدرابلا مّدلآ تاذ

 ٍبنْكَلآ نيياعتو فجلس



 « يعطل خيرا ١ ةللس

 ومثت فيكو تاتابّتلا - ١
 تكو تاناوحلا <

 فيو دوبُطلا - +

 توريج- حلّصلا ضاير ةعاس - ناتتبل ةّبكم


